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Α Π Ο ∆ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο   Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ  

Στην Καρδίτσα σήμερα την 24η του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 
2012 και ώρα 13.00 μμ, η υπογεγραμμένη Ζάρρα Σταυρούλα 
(υπάλληλος ∆ήμου Καρδίτσας), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
97 του Ν 3463/2006, τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισμένο 
μέρος του ∆ημοτικού Καταστήματος, αντίγραφο της υπ’ αριθ. 35/2012 
Απόφασης του ∆ημοτικού Συμβουλίου, που συζητήθηκε στη 
συνεδρίαση αυτού στις 23/2/2012. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
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Απόσπασμα από το υπ’αριθ. 
5/23-2-2012 

Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ημοτικού 
Συμβουλίου ∆ήμου Καρδίτσας 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε 
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι μάρτυρες 
 

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
ΨΗΜΜΕΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

ΘΕΜΑ 
Υποβολή προτάσεων μεταβολών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ∆ήμου 

Καρδίτσας για το σχολικό έτος 2012 - 2013 
 

Στην Καρδίτσα σήμερα την 23η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και 

ώρα 6:00 μ.μ, στο ∆ημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 3253/16-2-2012 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου του ∆ημοτικού Συμβουλίου του ∆ήμου Καρδίτσας, η οποία έγινε σύμφωνα με τους 

ορισμούς του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 67 και 69 του Ν.3852/2010, συνήλθε σε 

συνεδρίαση το ∆ημοτικό Συμβούλιο του ∆ήμου Καρδίτσας. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ   ΑΠΟΝΤΕΣ 
1) Αγραφιώτου Ελένη  16)Παπαγεωργίου Σταύρος 1) Χλαπάνας Ηλίας 

2) Αναστασίου Απόστολος  17)Παπαδημητρίου Χαρίλαος 2) Ντελής Ιωάννης 

3) Αρβανιτάκου Σοφία  18)Σούφλα Ουρανία 3)Τσίπρας Εμμανουήλ  

4) Γούλας Σωτήριος  19)Τσιούκης Λάμπρος  

5) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος  20)Βερίλλης ∆ομήνικος Αν και κλήθηκαν νόμιμα 

6) Ζορμπάς Ιωάννης  21)Γεννάδιος Ιωάννης  

7) Καραγιάννης Νικόλαος  22)Καρκαλέτση Θεοδώρα  

8) Κατσιαβάρας Θωμάς  23)Ντούρλιας ∆ημήτριος  

9) Κωστόπουλος ∆ημήτριος  24)Σουφλάκος Βασίλειος  

10) Κωτούλας Φίλιππος  25)Τέγος Χρήστος  

11)Μαρκινός Αθανάσιος  26)Γιοβάνης Γεώργιος   

12)Μουζιούρας Νικόλαος  27)Μακροστέργιος Αθανάσιος  

13)Μπατζιάκας Βασίλειος  28)Αρχοντής ∆ημήτριος  

14)Μπουραζάνης Αθανάσιος  29)Τσαντήλας Βασίλειος  

15)Νασιάκου Αλεξάνδρα  30)Χάρμπας Θωμάς  

    
Το ∆ημοτικό Συμβούλιο του ∆ήμου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο 33 

μελών, παρόντες ήταν 30), οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώματος, 

σύμφωνα με το άρθρο 96 του Ν.3463/2010 «Περί κύρωσης του ∆ημοτικού & Κοινοτικού 

Κώδικος»), εισέρχεται στη συζήτηση των αναγραφόμενων στην πρόσκληση θεμάτων της Ημερήσιας ∆ιάταξης, 

παρόντος του ∆ημάρχου Καρδίτσας κ. Παπαλού Κωνσταντίνου.  

--------------------------- 



 
Το ∆ημοτικό Συμβούλιο του ∆ήμου Καρδίτσας μετά από συζήτηση σχετικά με υποβολή 
προτάσεων μεταβολών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ∆ήμου Καρδίτσας για 
το σχολικό έτος 2012 - 2013 και αφού έλαβε υπόψη: 
 
1. Την εισήγηση του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής Π.Ε Ιω. Ζορμπά, ο οποίος ανέφερε: 
“Το Υπουργείο Παιδείας για καθαρά οικονομικούς λόγους ανοίγει ένα νέο κύκλο μαζικών 
καταργήσεων και συγχωνεύσεων σχολικών μονάδων τη στιγμή μάλιστα που είχε 
διαβεβαιώσει το ∆ιοικητικό Συμβούλιο της ∆.Ο.Ε ότι δεν θα υπάρξει νέος κύκλος για το 
σχολικό έτος 2012 -2013. Οι μεταβολές αυτές, μαζί με την έλλειψη χρηματοδότησης, 
υποβαθμίζουν ακόμη περισσότερο τη δημόσια δωρεάν παιδεία και θα έχουμε: 
- Αύξηση αριθμού μαθητών στα αστικά κέντρα και μαρασμό των σχολείων της υπαίθρου 
- Κτιριακή και υλικοτεχνική υποδομή που δεν θα καλύπτει τα στοιχειώδη, τόσο από άποψη 
υποδομών, όσο και από άποψη εργασιακών σχέσεων και συνθηκών εργασίας (εκπαιδευτικών 
και μαθητών) 
- Κίνδυνο για την ασφάλεια και τη σωματική ακεραιότητα των μικρών μαθητών και νηπίων, 
ταλαιπωρία και χάσιμο χρόνου από την καθημερινή μετακίνηση. Η ευθύνη της μεταφοράς 
μαθητών από τους ∆ήμους χωρίς όμως και την αντίστοιχη μεταφορά πόρων θα δημιουργήσει 
επιπρόσθετα προβλήματα 
- Κατάργηση της δίχρονης προσχολικής αγωγής 
∆ηλώνουμε κατηγορηματικά ότι δεν πρόκειται να ανεχτούμε ένα νέο κύκλο συγχωνεύσεων 
καταργήσεων σχολικών μονάδων του ∆ήμου μας”. 
 
Τέλος πρότεινε τη σύσταση διαπαραταξιακής επιτροπής, η οποία θα επισκεφθεί τη 
∆ιευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης την επομένη ημέρα της συνεδρίασης και θα 
μεταφέρει τις απόψεις του ∆ημοτικού Συμβουλίου για το θέμα αυτό. 
 
2. Το υπ'αριθ. πρωτ. 515/7-2-2012 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Π.Ε Καρδίτσας, με την οποία 
υποβάλλονται προς το ∆ήμο Καρδίτσας οι προτάσεις της σχετικά με τις μεταβολές των 
σχολικών μονάδων του ∆ήμου Καρδίτσας, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 10112/∆4/30-1-
2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. 
 
3. Την τοποθέτηση του κ. Βερίλλη, ο οποίος δήλωσε ότι η παράταξή του είναι αντίθετη σε 
κάθε υποβιβασμό σχολείου που ουσιαστικά αποτελεί υποβιβασμό της δημόσιας εκπαίδευσης. 
 
4. Την τοποθέτηση του κ. Τέγου, ο οποίος χαρακτήρισε προσβλητική την όλη συζήτηση, 
δεδομένου ότι όλα είναι δρομολογημένα και κάλεσε το Σώμα με απόφασή του να ανατρέψει 
πολιτικές που είναι ενάντια στη δημόσια εκπαίδευση. 
 
5. Την τοποθέτηση του κ. Αρχοντή, ο οποίος υπογράμμισε ότι ένα ομόφωνα “όχι” του 
δημοτικού συμβουλίου θα αποτελέσει ένα σθεναρό μήνυμα προς κάθε αρμόδιο 
 
6. Την τοποθέτηση του κ. Τσαντήλα, ο οποίος κατήγγειλε την ακολουθούμενη από το 
Υπουργείο Παιδείας διαδικασία και εξέφρασε την αντίθεσή του για το γεγονός ότι το 
Υπουργείο μεταχειρίζεται το ∆ημοτικό Συμβούλιο ως απλό γνωμοδοτικό όργανο  
 
7. Την τοποθέτηση της Προέδρου του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
Αγγ. Σφήκα, η οποία εξέφρασε την αντίθεση του Συλλόγου στις προτεινόμενες νέες 
μεταβολές και τόνισε ότι πουθενά στην Ελλάδα δεν συμβαίνει κάτι αντίστοιχο 
 
8. Τις τοποθετήσεις, απόψεις των ∆ημοτικών Συμβούλων. 
 

Aποφάσισε ομόφωνα 
 



1. Εκφράζει κατηγορηματικά την αντίθεσή του στον προτεινόμενο από τη ∆ιεύθυνση 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης νέο κύκλο συγχωνεύσεων και καταργήσεων σχολικών μονάδων 
του ∆ήμου Καρδίτσας για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας. 
 
2. Εγκρίνει τη σύσταση διαπαραταξιακής επιτροπής, η οποία θα επισκεφθεί τη ∆ιευθύντρια 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης την επόμενη της συνεδρίασης του ∆ημοτικού Συμβουλίου, 
προκειμένου να μεταφέρει τις απόψεις του Σώματος. Στην επιτροπή συμμετέχουν: 
α) Ο αντιδήμαρχος Νικόλαος  Καραγιάννης 
β) Οι δημοτικοί σύμβουλοι: Βασίλειος Σουφλάκος, Αθανάσιος Μακροστέργιος και Βασίλειος 
Τσαντήλας 
γ) Η Πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αγγελική Σφήκα  

 
 
Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. 
Αριθμό 36/2012 
Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε. 

  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ Ακολουθούν υπογραφές 

Καρδίτσα ______________ 
Πιστό Αντίγραφο 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

 


